Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -7-CAMMINGHA TE BUNNIK (III). Beschrijving van het gebouw. Het oudste gedeelte zal zeker aan het einde van de 14eeeuw als versterkt huis gebouwd zijn. Aan de ene zijde hadhet de Kromme Rijn als verdedigingsgracht, aan de overige zij-den waren grachten gegraven. De ingang met de brug zal aande noordzijde gelegen hebben. Het oudste nu nog aanwezigegedeelte heeft in platte grond de volgende afmetingen:in lengterichting noord-zuid 10,30 M, in de breedte 7.30 m.Uittandingen aan de buitenmuur en in die wand aanwezigedeuropeningen op de begane grond zowel als op de verdiepingwijzen erop, dat het gebouw aan de noordzijde vroeger groteris geweest. Bovendien is tijdens de restauratie gebleken, datde fundering enkele meters naar het noorden doorloopt. De deurdie toegang geeft tot het gebouw aan de zijde van de KrommeRijn

en het venster in de zuidgevel zijn later aangebracht. Inde noordgevel moet een toegang tot de onderverdieping geweestzijn die in later tijd was dichtgemetseld. De dorpelhoogte lagongeveer 60 cM boven de vloer van de onderverdieping. Aande zijde van de overkluisde ruimte is deze toegang weer zicht^baar gemaakt. De toegang tot de ten noorden van het oudste gedeelte gelegenaanbouw is thans mogelijk door een ingebroken toegang, waar-voor een trapje met drie optreden. De onderverdieping is in 4 ruimten verdeeld door 3 muraal-bogen waartussen een overwelving met troggewelfjes. In dezuidoosthoek vinden we de plaats van een schouw met in dezuidwand een klein nisje voor plaatsing van verlichting.Juist boven de ingang, aan de oostzijde, zijn in het gewelf2 houten door brand zwaar verkoolde balken gevonden meteen lengte van ongeveer 1.20 M. Waarschijnlijk is hier

eenopening in het gewelf geweest, die in later tijd geen dienstmeer deed en daarom is dichtgemetseld, waarbij de balkjes zijnblijven zitten. In de buitenmuren, oost, zuid en west, waren

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 Woonkamer van huize &quot;Cammingha Foto G.Th. Delemorre. 1967

Tussen Rijn en Lek 1967 4. - Dl.1 4 -12- de ruimten ten westen dateren uit de 18e eeuw. Het gebouw verkeerde in een zeer zorgelijke toestand en is nu weer een aantrekkelijk en solide geheel geworden. Door zijn afmetingen en indeling is het voor onze tijd goed bewoonbaar. Helaas was het vanwege de hoge kosten niet moge! i jk een onderzoek in te stellen naar de juiste ligging van de grachten van dit eens versterkte huis. De toegang tot het kasteel moet bereikbaar geweest zijn over een verhoogde brug uitkomende bij de gevonden ingang in de westgevel van de woonkamer. I !

W. Stooker. De oude school van Bunnik. In de schriftelijke opgave van de 2e schoolopziener vanhet 2e District in het Departement Utrecht*, ingeleverd ter ge-wone vergadering van de Commissie van Onderwijs van 12 april1809, komen enkele interessante bijzonderheden voor over deschool van Meester Tulp van Nie te Bunnik, die 2

dagen tevo-ren gelhspecteerd was. Des winters - zo wordt verteld - heefthij gewoonlijk 40 tot 50 leerlingen, maar &quot;zodra de landbouwbezigheid begint te verschaffen, loopt de school bijna tot niet,waardoor er nu en dan ook maar 7 gevonden wierden en wel diegezegt wierden in het lezen en spellen het minst gevorderd tezijn.&quot; Tulp van Nie had geen rang, gedroeg zich behoorlijk,maar muntte in &quot;kunde&quot; niet uit. Over het onderwijs schrijft deinspecteur: &quot;De leerwijze des meesters schijnt geheel die strek-king te hebben, dat alles werktuigel i jk redelijk wel gedaan worde.&quot;Het gevolg was, dat de kinderen theoretisch wel het een en anderwisten, maar hun kennis niet in de practijk wisten te gebruiken.Taalkennis ontbrak geheel. En tot slot: &quot;het schoolvertrek is goed,doch was even gelijk de kinderen, en de meester zelve, niet zeerrein&quot;. Redaktie. * Archief van de Schoolinspectie (Inventaris nr. 5) RijksarchiefUtrecht.

